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FISKSOPPA BOUILLABAISSE
med citronaioli och parmesanbröd 

KYCKLING I RÖD CURRY
med thaicoleslaw och jasminris

VILTFÄRSBIFF  
med potatis- och gräslöksstomp, äpplekompott samt rosmarinsås

already

 SOPPGRUND Kokas upp i en vid kastrull, späd med vatten om för tjock. 
 GRÖNSAKER Skölj och strimla fänkål och sugarsnaps tunt.  
 FISK Salta och peppra fisken, lägg i grytan, låt sjuda ca 3 min. Vänd i grönsaker, koka ytterligare 

1 min. 
 TOAST Dela bröd* och bred på parmesansmör. Grilla i ugn med ”smörad” yta uppåt i 250°, ca 5 

min. Håll noga koll så att brödet får vacker färg dvs. inte svart.
 CITRONAIOLI Serveras kall till.

 JASMINRIS Mät upp var för sig 1 del ris+1,5 delar vatten+ salt. Koka upp vatten, tillsätt ris och salt. Låt 
sjuda på svag värme under 15 min. Ställ kastrull åt sidan och låt stå i 5 min före servering. 

 KYCKLING Skiva i 1-2 cm skivor och stek kycklingen runtom på medelhög värme, ca 1-2 min, salta 
försiktigt. Tillsätt sås och låt puttra ca 5 minuter. 

 COLESLAW Blanda kålblandning med dressing. 

 POTATIS Skalas och kokas i saltat vatten ca 20-25 min. Häll av vattnet och ånga av någon minut. 
Tillsätt stompgrund och krossa potatisen till ett grovt mos och smaka av med salt/peppar.

 VILTFÄRSBIFF Värm i 150° varm ugn, ca 15 min.
 ROSMARINSÅS Värm i kastrull på spisen.
 BROCCOLI Skär i buketter, kokas i saltat vatten ca 2-3 min.
 ÄPPLEKOMPOTT Serveras kall till.

Tag fram ingredienser (innehåll, se nästa sida) följ färgkod, och börja med det som tar längst tid.  
Använd gärna termometer för bästa resultat. Smaklig måltid – önskar vi på KitchenWiz!

Ingredienser på baksidan ...



Nötkött
Vårt nötkött kommer från Tjolöholms gård, där arrendatorn Ingmar Millesson bedriver 
naturnära uppfödning på djurens villkor. Här finns ett 70-tal kor av raserna Blonde 
och Limousine. Totalt håller han runt 200 djur som hjälper till att beta Tjolöholms 
naturskyddade strandängar. Läs gärna mer på: www.gardens-delikatesskott.se
Vilt, fläsk, kyckling 
Andra sorters kött och kyckling i utvalda kvalitéer levereras av Johan i Hallen.  
www.johanihallen.se
Fisk
Fisken kommer direkt från fiskauktionen via Gothia Seafood som själva är med i alla led, 
från inköp på auktioner till hantering och packning. Gothia Seafood är medlem i närfiskat. 
www.gothiaseafood.se 
Frukt och grönt
Kommer från Björn Andersson frukt och grönt. Med kunskap och engagemang för hög 
kvalitet och säsongsanpassade produkter levererar de nyskördade frukter, grönsaker, 
späda örter och kryddor efter årstidens skiftning. www.fruktgront.se

Fisksoppa
Fisk färsk torsk, lax / Soppgrund** FISKfond, SKALDJURSfond, vitvin, tomat, fänkål, 
gullök, ROTSELLERI, vitlök, chili grön, kummin, dillfrö, saffran, timjan, lagerblad, olivolja, 
salt, socker/ Parmesanbröd* (VETEMJÖL) / Parmesansmör SMÖR, parmesanost, 
gräslök, persilja, olivolja, salt / Citronaioli ÄGG, rapsolja, YOGHURT, olivolja, vitlök, 
citronsaft, salt

Kyckling i röd curry
Färsk kyckling marinerad i rapsolja, koriander, vitlök, chili / Röd currysås kycklingfond, 
tomat, cocosgrädde, GRÄDDE, limejuice, FISKsås, gullök, majsstärkelse, röd chili, 
koriander, ingefära, vitlök, limeblad, vitpeppar, socker, salt / Kålblandning röd- och 
vit spetskål, munggroddar, SOJABÖNOR / Dressing rapsolja, lime, chilisås, FISKsås, 
ingefära, vitlök, koriander

Viltfärsbiff
Viltfärsbiff viltfärs, fläskfärs, gul lök, ÄGG, STRÖBRÖD, rosmarin, timjan, svartpeppar, 
lagerblad, salt / Rosmarinsås kycklingfond, GRÄDDE, gul lök, morot, PALSTERNACKA, 
rödvinsvinäger, majsstärkelse, rosmarin, vitlök, lagerblad, timjan, socker, salt, svartpeppar 
/ Stompgrund CREME FRAICHE, gräslök / Äpplekompott äpple, socker, lagerblad, 
citron, rosmarin

*Glutenfritt alternativ
**Skaldjursfritt alternativ 

Kycklingfond kycklingben, morot, lök, palsternacka, persilja, svartpeppar, kryddnejlika, 
rosmarin, timjan, lagerblad, salt
 

INGREDIENSFÖRTECKNING

NATURLIGA RÅVAROR – NATURLIGA SMAKER
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